
Fish Tales en Bagels & Beans – Actievoorwaarden “Win een reis naar IJsland” 

 

Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op Actie “Win een 

reis naar IJsland” (de “Actie”) die wordt georganiseerd door Fish Tales, Nieuwpoortkade 2a, 

1055RX Amsterdam, Nederland (“Fish Tales”) en Bagels & Beans, Maarssenbroeksedijk 9, 3542 DL, 

Utrecht, Nederland (“Bagels & Beans”). De Actie start op 04 maart 2019 om 08.00 uur en eindigt op 

14 april 2019 om 23.59 uur (de “Actieperiode”). De winnaar ontvangt 19 april 2019 een e-mail van 

Fish Tales.  

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hierboven genoemde actie, hierna te noemen: 'actie', 

die wordt georganiseerd door Fish Tales B.V. en Bagels & Beans B.V., hierna te noemen: ‘organisatie’.  

Door deelname aan de winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene 

voorwaarden:  

Artikel 1 Algemeen  

1. Een “Deelnemer” is als volgt gedefinieerd: een persoon, minimaal 18 jaar of ouder op het 

moment van deelname, met een vaste woon– of verblijfplaats in Nederland, die een 

kabeljauwburger bij Bagels & Beans heeft besteld en daarbij een actiekaartje heeft 

ontvangen met de uitnodiging om deel te nemen aan de actie “Win een reis naar IJsland” en 

een unieke actie-code. 

  

2. Deelname aan deze Actie is vrijwillig en kosteloos. 

  

3. Medewerkers van Fish Tales en Bagels & Beans en door deze twee partijen ingeschakelde 

derde(n) zijn uitgesloten van deelname.  

Artikel 2 Gegevens  

1. De organisatie verzamelt de volgende informatie van de Deelnemer: voornaam, achternaam, 

e-mailadres en adresgegevens van de Deelnemer. 

  

2. Bij deelname aan de Actie stemt de Deelnemer er uitdrukkelijk mee in dat zijn/haar 

persoonsgegevens worden verwerkt door de organisatie ten behoeve van de Actie en om e-

mail nieuwsbrieven te kunnen sturen. 

  

3. Alle persoonsgegevens die door middel van deze Actie worden verkregen zullen 

vertrouwelijk door de organisatie en/of door haar onderaannemers worden behandeld in 

overeenstemming met de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

  

4. De organisatie en/of haar onderaannemers zullen de persoonsgegevens niet gebruiken voor 

andere commerciële doeleinden of verkopen aan een derde partij.  

Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen?  

1. Deze actie loopt van maandag 4 maart 2019 tot en met zondag 14 april 2019. Inzendingen 

die na 15 april 2019 bij de organisatie binnenkomen worden niet meer bij de actie betrokken. 

  



2. De actie bestaat uit één deel, deelnemers kunnen de unieke actiecode afkomstig van het 

actiekaartje invoeren op de website www.fish-tales.com/wineenreisnaarijsland en zo kans 

maken op een reis naar IJsland.  

3. Deelname aan de actie is mogelijk door 1) een kabeljauwburger te bestellen bij een Bagels & 

Beans vestiging en daarbij een actiekaartje met unieke actiecode overhandigd te krijgen, en 

2) op de website www.fish-tales.com/wineenreisnaarijsland, e-mailgegevens achter te laten 

en de unieke actiecode in te voeren. 

  

4. De deelnemer kan meerdere keren meedoen aan deze actie door meerdere 

kabeljauwburgers te bestellen en meerdere unieke actiecodes in te voeren. 

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaar  

1. Na afloop van de actieperiode ontvangt de winnaar een mail van Fish Tales met verdere 

informatie. Ook zal de winnaar op de website van Fish Tales en Bagels & Beans vermeld 

worden. 

  

2. Prijswinnaar dient zich uiterlijk maandag 22 april 2019 bij de organisatie te hebben gemeld. 

Indien de winnaar zich pas na 22 april 2019 meldt verliest deze winnaar zijn/haar rechten op 

de prijs en vervalt de prijs in zijn geheel. 

 

3. Indien door de winnaar een actiecode is ingevuld, dient winnaar het actiekaartje verkregen 

bij de kabeljauwburger als bewijsmateriaal te overleggen. Indien winnaar dit niet kan 

overleggen verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en vervalt de prijs in zijn 

geheel. 

  

4. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.  

Artikel 5 Prijzen  

1. Prijs: een reis naar IJsland bestaande uit: 

 

- Twee retourtickets van Amsterdam, Nederland, naar Reykjavik, IJsland in Icelandair 

Economy Standard klasse. De reisdata worden in overleg tussen de winnaar en Icelandair 

vastgesteld op basis van beschikbaarheid. Na uitgave van het ticket kunnen de reisdata niet 

meer worden gewijzigd. De tickets worden uitsluitend uitgegeven op naam van de winnaar 

en zijn/haar reisgenoot, en zijn niet overdraagbaar aan derden. 

- Vier hotelovernachtingen in een twee-persoonskamer in 1 van de hotels van Iceland Air 

Hotels, te bepalen door Icelandair. 

- Onkostenvergoeding tbv diner of lunch twv €300,-, achteraf te declareren bij de organisatie 

op vertoon van de bon(nen). 

- Het is mogelijk om de reis op eigen kosten te verlengen. Aanvullende hotelovernachtingen 

en onkosten zijn dan voor eigen rekening. 

2. De prijs is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld. Bij 

weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de organisatie. 

  



3. Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting zal dienen te worden afgedragen zal de 

organisatie deze belasting voldoen.  

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring  

1. Deelnemer erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.  

2. Indien deelnemer voor deelname aan deze actie wordt gevraagd een inzending in te sturen, 

te uploaden, in te spreken of anderszins een bijdrage te leveren garandeert deelnemer dat 

deze inzending en/of bijdrage geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms)rechten 

van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart de organisatie voor 

aanspraken van derden terzake.  

3. Een Deelnemer heeft bij deelname aan de Actie de keuze om middels een afmeldlink in de e-

mail aan de geven in de toekomst de Fish Tales of Bagels & Beans nieuwsbrief niet langer te 

willen ontvangen. 

4. De organisatie is niet verantwoordelijk voor problemen met netwerken, computer hardware 

of - software of uitval van enigerlei aard waardoor het formulier of andere gegevens van de 

Deelnemer beperkt of vertraagd worden of verloren raken.  

5. De organisatie, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet 

aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere 

wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen - doch niet beperkt tot – 

schade als gevolg van:  

-  De door haar, uitgekeerde prijzen;  

-  Het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen 

indien de omstandigheden dit vereisen;  

-  Het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.  

Artikel 7 Auteursrechten en medewerking  

1. De winnaar van een prijs geeft de organisatie hierbij toestemming om zijn/haar naam en/of 

beeldmateriaal waarop winnaar is afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te 

gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie.  

Artikel 8 Rechten organisatie  

1. De organisatie behoudt zich het recht voor te allen tijde deelname van een deelnemer aan 

de actie op te schorten of te beëindigen indien deze op enige wijze in strijd handelt met deze 

voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan deelnemer te 

melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de organisatie hiervoor 

aansprakelijk kan worden gehouden.  

2. De organisatie behoudt zich tevens het recht voor om de actie en elk ander onderdeel van de 

website, app en facebookpagina, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande 

kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te 

wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen zonder daarvoor aansprakelijk te kunnen 

worden gehouden.  

3. De organisatie behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht inzending/bijdrage van 

deelnemer te kuisen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan te 

melden. Het is echter niet mogelijk voor de organisatie om vooraf alle inzendingen te 

screenen.  



4. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van de inzending/bijdrage van 

deelnemer, behoudt de organisatie zich tevens het recht voor om deelnemers naam en 

adres, indien deze ter beschikking is, aan deze derde door te geven.  

Artikel 9 Diversen  

1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom 

de voorwaarden regelmatig te bekijken.  

2. Op deze actie en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen 

die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie dienen te worden 

voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.  

3. Vragen, opmerkingen of eventuele klachten over deze Actie kunnen worden geadresseerd 

aan info@fish-tales.com  

 


